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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:
"ILE KUPUJESZ, TYLE ZYSKUJESZ – CZERWIEC 2022”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „ILE KUPUJESZ, TYLE ZYSKUJESZ – 
CZERWIEC 2022” („Loteria”). Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 
2022 r. poz. 888).

2. Organizatorem Loterii jest spółka NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Szafarnia nr 
11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w 
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894 o numerze REGON 387388406, NIP 
5833410227 („Organizator”).

3. Uczestnikiem Loterii może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

4. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz niniejszego regulaminu (“Regulamin”).

5. Loteria jest urządzana w dniach od 02.06.2022 roku do 22.08.2022 roku (ostateczny termin 
zakończenia procedury reklamacyjnej). Loteria urządzana jest na obszarze województwa 
mazowieckiego oraz śląskiego. 

6. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji Loterii 
jest Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 
80-755 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” 
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia prawa 
danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów 
prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzaniem Loterii i obowiązkami 
sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania 
Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, który został określony w 
ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony 
od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu dokumentowania jej wyników 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane nie będą przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dostęp do danych osobowych Uczestników 
mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona 
jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z 
Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia 
sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego 
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złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie 
ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. Kontakt do Administratora: e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na 
adres Administratora danych lub biura Administratora: Biuro Nofsza Sp. z o.o. ul. 
Nowogrodzka 50/54 lok. 415, 00-695 Warszawa. 

NAGRODY W LOTERII

7. W loterii przewidziane są nagrody w postaci Kart podarunkowych OBI oraz dodatkowych      
nagród pieniężnych (w przypadku wskazanym w pkt 8 poniżej) o łącznej wartości 550.000 
zł. Karty podarunkowe uprawniają do zakupu towarów w dowolnym markecie OBI. Zasady 
realizacji Kart podarunkowych OBI znajdują się na: 
https://www.obi.pl/sklep/services/market-services/gift-card/. Nagrodą w Loterii jest Karta 
podarunkowa OBI o wartości równej kwocie, która znajduje się na dowodzie zakupu, o 
którym mowa w pkt 11 a Regulaminu oraz w przypadku, gdy kwota ta przekroczy wartość 
2.280 zł dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w punkcie 8 poniżej.  

8. W przypadku, gdy wartość Karty podarunkowej OBI przekroczy wartość 2.280 zł, wówczas 
do każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,111% 
wartości karty. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób 
fizycznych, przed wydaniem tych nagród potrąci dodatkową nagrodę pieniężną na poczet 
należnego zryczałtowanego podatku i odprowadzi ten podatek do właściwego urzędu 
skarbowego. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 550.000 zł brutto. 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

9. Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić następujące warunki:

a. W markecie Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., Market PL067 przy ul. 
Kisielewskiego 8/16, 42-200 Częstochowa w dniach od 02.06.2022 roku do 
04.06.2022 roku:

i. dokonać transakcji zakupu dowolnej ilości produktów; 

ii. bezpośrednio po zakończonej transakcji zakupu (nie później niż po upłynięciu 
20 sekund od momentu wydruku dowodu zakupu) nacisnąć przycisk 
„SPRAWDŹ” umieszczony na tablecie znajdującym się przy kasie w celu 
odczytania wyniku Loterii (czy Uczestnik wygrał nagrodę w Loterii). 

iii. odebrać paragon fiskalny lub fakturę uproszczoną.  
Lub/oraz

b. W markecie Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., Market PL077, przy ul. 
Kuropatwy 41, 05-500 Mysiadło w dniach od 15.06.2022 roku do 17.06.2022 
roku:

i. dokonać transakcji zakupu dowolnej ilości produktów; 

ii. bezpośrednio po zakończonej transakcji zakupu (nie później niż po upłynięciu 
20 sekund od momentu wydruku dowodu zakupu) nacisnąć przycisk 
„SPRAWDŹ” umieszczony na tablecie znajdującym się przy kasie w celu 
odczytania wyniku Loterii (czy Uczestnik wygrał nagrodę w Loterii). 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g
https://www.obi.pl/sklep/services/market-services/gift-card/
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iii. odebrać paragon fiskalny lub fakturę uproszczoną.  

10. Zwycięzcą nagrody zostaje co 10-ta osoba, która nacisnęła przycisk „SPRAWDŹ”. Wynik 
ogłaszany jest poprzez informację na ekranie tabletu o wygranej lub jej braku. 

11. Potwierdzenie wygranej, ustalenie wartości nagrody i odbiór nagrody:

a. Uczestnik, który stwierdził wygraną na podstawie informacji ogłoszonych na tablecie, 
jest zobowiązany przekazać hostessie paragon fiskalny lub fakturę uproszczoną w 
celu zapisania danych transakcji. Po zapisaniu danych z paragonu fiskalnego lub z 
faktury uproszczonej przez hostessę, Uczestnik jest zobowiązany w dniu dokonania 
zwycięskich zakupów zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta, okazać pracownikowi 
tego punktu paragon fiskalny lub fakturę uproszczoną, na podstawie których Uczestnik 
wygrał nagrodę w sposób wskazany w pkt 10 Regulaminu. 

b. Wartość nagrody jest równa wartości zakupów na paragonie fiskalnym lub fakturze 
uproszczonej, z zastrzeżeniem pkt 11 d Regulaminu. 

c. Nagroda zostanie wydana w Punkcie Obsługi Klienta okazicielowi paragonu 
fiskalnego lub faktury uproszczonej w dniu dokonania zwycięskich zakupów, w 
markecie, w którym dokonane zostały zwycięskie zakupy. Laureaci Kart 
podarunkowych OBI, których wartość jest wyższa niż 2.280 zł są zobowiązani okazać 
dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przekazać następujące dane: imię i nazwisko, 
numer dokumentu tożsamości, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL 
laureat jest zobowiązany podać adres zamieszkania, datę urodzenia oraz 
obywatelstwo). Laureaci pisemnie kwitują odbiór nagrody. 

d. Każda wydana nagroda wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, o której mowa w pkt 8 
Regulaminu pomniejsza wartość puli nagród przeznaczonych do wydania w Loterii. 
Osoba, która została wylosowana, jako ostatni zwycięzca, u którego wartość 
paragonu fiskalnego lub faktury uproszczonej wyczerpie pulę nagród w Loterii, 
otrzyma bon o wartości nie większej niż pozostała do wykorzystania kwota z puli 
nagród w Loterii. 

e. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym w pkt 11 a Regulaminu oznacza 
rezygnację z nagrody. Niewydane nagrody pozostają w puli nagród.

12. Nieodebrane nagrody w powyższy sposób pozostają do dyspozycji Organizatora.

13. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. 

NADZÓR NAD PRZEPROWADZENIEM LOTERII

14. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. 
Osoba ta zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w 
art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 
2022 r. poz. 888). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez 
Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez 
Organizatora. 

15. Organizator gwarantuje, iż każdy ze sposobów przeprowadzenia przyznania Nagród 
w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność ich przyznawania, a wygrana 
Nagrody zależy wyłącznie od przypadku.
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ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

16. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 20.07.2022 
roku. 

17. Reklamacje rozpatruje Komisja Loterii. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone 
w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na 
adres biura Organizatora, tj. Biuro Nofsza Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok 415, 00-
695 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości 
e-mail) na adres: office@nofsza.pl.

18. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie 
trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna 
lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać: 
imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 
roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W 
przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik 
gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

19. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki 
w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego 
dostarczenia przesyłki. W przypadku zachowania terminu do wniesienia reklamacji drogą 
elektroniczną decyduje data wpływu na serwer Organizatora.

20. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak 
nie później niż do dnia 22.08.2022 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia o wyniku 
reklamacji). 

21. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

22. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie 
stało się wymagalne.

23. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE      
     

24. Organizator zapewni Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu 
Loterii. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w Punkcie Obsługi 
Klienta w terminach wskazanych w pkt 9 Regulaminu oraz na stronach www.nofsza.pl, 
www.obi.pl w trakcie trwania Loterii. 

25. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.  

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  

27. Pracownik Punktu Obsługi Klienta ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli Uczestnik 
narusza warunki udziału w Loterii, a w szczególności:

a. zwleka z naciśnięciem przycisku na tablecie dłużej niż przez 20 sekund od 
zakończenia transakcji zakupu towarów;

mailto:office@nofsza.pl
http://www.nofsza.pl/
http://www.obi.pl/


      
Podpisane elektronicznie Lidia Penkala - prokurent

                                         Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk

b. przedstawia pracownikom Punktu Obsługi Klienta dowód zakupu z transakcji innej niż 
ta, która zapewniła wygraną w Loterii, o której mowa w pkt 10  Regulaminu i której 
dowód zakupu został zgłoszony hostessie w sposób wskazany w pkt 11 a Regulaminu. 

28. Loteria urządzana jest przez Organizatora na licencji „PRESS and WIN” należącej do 
Playprint Polska Sp. z o.o.

   z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
Edyta Sławnikowska                                                     
Zastępca Dyrektora

/pismo utrwalone w formie elektronicznej 
 podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


